
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai ir sąlygos:
1. Vienkartinis pirkimas. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti prekes 100,00 proc.
2. Būtinos reikalavimai:

Eil.
Nr.

Parametrai (specifikacija) Būtina parametro reikšmė

1. Paskirtis Infuzinių  skysčių  šildymui  ir
temperatūros palaikymui

2. Naujas,  pagamintas  ne  vėliau  kaip  2020  m.,
stacionarus, galima statyti ant stalo paviršiaus

Būtina

3. Vienos  kameros,  be  papildomų  lentynų  ar
stalčių

Būtina

4. Kameros talpa 30 ltr ± 5ltr
5. Maksimali kameros apkrova ≥ 25 kg
6. Temperatūros  reguliavimo ribos ne siauresnės

kaip 
Nuo +25°  iki +70°C ±5°C

7. Temperatūros  keitimo  žingsnis  ne  platesnis
kaip 

2°C

8. Durelės permatomos, atsidaro vertikaliai į viršų Būtina
9. Valdymo ekranas 1. Lietimui jautrus

2. Integruotas šildytuvo korpuse
3. Ekranas ne mažesnis kaip 3.0ʹʹ-4,0ʹʹ

10. Ekrane atvaizduojama 1. Realaus  laiko  temperatūra  esanti
šildytuvo viduje

2. Nustatyta/ numatyta temperatūra
11. Elektroninė ir mechaninė perkaitinimo sistemos

kontrolė
Būtina

12. Darbo ciklas Nepertraukiamas
13. Aliarmų sistema vizualinė ir garsinė  Praneša apie atidarytas dureles,

 per  aukšą/per  žemą  kameroje  esančią
temperatūrą

14. Maitinimas iš elektros tinklo Būtina, 220 V, 50 Hz
15. Prietaiso kaitinimo galia ≥ 400W
16. Pastatomas  ant  keturių  guminių  kojyčių

nebraižančių paviršiaus
Būtina

17. Darbinės aplinkos sąlygos Temperatūradiapazone  ne
mažesniamekaip 
20°-30°C ±5°C
Drėgmė  ne  mažesniamediapazonekaip
30-70%

18. Turi  atitikti  medicinos  prietaisų  direktyvą
93/42/EEC

Įrenginys turi būti su CE žyma.
Pateikti  CE  sertifikatą  arba  lygiaverti
dokumentą.

Priedas Nr. 1 
prie 2020 m. gruodžio  3 d. sutarties
Nr. 



19. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 1. Būtina. 
2. Pateikti kartu su pristatoma  įranga.

20. Garantija 24 mėn.

Sutarties kaina:
Eil. 
Nr.

Produkto pavadinimas Mato 
vnt.

Perkama
s kiekis 

Mato vnt. 
kaina Eur 
be PVM

Viso kiekio kaina 
Eur be PVM

1 2 3 4 5 6=4x5
1. Infuzinių skysčių pašildymo spintos 

EmTherm1D
Gamintojas EM MED 

Vnt. 3,00 2145,00 6435,00

PVM 21 proc. 1351,35
Iš viso suma Eur su PVM 7786,35

Iš viso Eur be PVM: šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai, nulis centų.
Iš viso Eur su PVM: septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, trisdešimt 
penki centai.

PARDAVĖJAS PIRKĖJAS

UAB MEDEKSPERT VšĮ Šiaulių ilgalaikio 
gydymo ir geriatrijos centras

S.Stanevičiaus 96A, LT-07103 Vilnius Vilniaus g. 125, 76354 Šiauliai
Į. k. 302454378, PVM kodas LT100005032715 Į/k 145378272, ne PVM mokėtojas
a/s LT47 7300 0101 1921 2113 A/s LT62 7300 0101 3447 9546
AB „Swedbank“, b. k. 73000 AB „Swedbank“, b. k. 73000
Mob. tel. 8 615 16 055 Tel. 8 41 524 037
El. p. info@medekspert.lt El. p. info@gerc.lt
Direktorė Direktorė
Neringa Stankūnienė                                     Inga Tamosinaitė
A. V. A. V.



MAŽOS  VERTĖS  VIEŠOJO  PIRKIMO  „INFUZINIŲ  SKYSČIŲ  ŠILDYTUVŲ
PIRKIMAS“ PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 

Šiauliai     2020 m. gruodžio 3 d.

UAB  MEDEKSPERT,  toliau  vadinama  Pardavėju,  atstovaujama  direktorės  Neringos
Stankūnienės, veikiančios pagal Įmonės įstatus, iš vienos pusės, ir Viešoji įstaiga Šiaulių ilgalaikio
gydymo  ir  geriatrijos  centras,  toliau  vadinamas  Pirkėju,  atstovaujamas  direktorės  Ingos
Tamosinaitės,  veikiančios  pagal  Įstaigos  įstatus  – iš  kitos pusės,  toliau abu vadinami  Šalimis,
sudarėme šią pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinama Sutartimi.

1. SUTARTIES DALYKAS
1.1.  Pardavėjas  pagal  Pirkėjo  pareikalavimą  įsipareigoja  tiekti,  o  Pirkėjas  priimti  ir

apmokėti  už šios sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes (toliau vadinama – Prekės).  Sutarties
priede, kuris yra neatskiriama sudarytos sutarties dalis,  nurodoma: prekės pavadinimas, prekės
charakteristikos, pavadinimai, perkamų prekių poreikis, prekės mato vieneto kaina įskaitant visas
išlaidas ir mokesčius.

1.2. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto
pasirašymo momento. PVM sąskaita-faktūra laikoma dokumentu, atitinkančiu Prekių priėmimo -
perdavimo aktą. 

1.3. Prekių kokybė, pakuotė ir ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius
standartus. 

1.4. Aiškinant Sutarties sąlygas vadovaujamasi apklausos būdu vykdyto viešojo pirkimo
dokumentais bei Pardavėjo pirkimui pateiktu pasiūlymu. 

2. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Pardavėjas įsipareigoja:
2.1.1.Tiekti tik kokybiškas Prekes kainomis, nurodytomis Sutarties priede Nr.1. Pristatant

Prekes Pirkėjui ir išrašant PVM sąskaitą-faktūrą, joje nurodyti Prekių pristatymo dieną Prekėms
taikytiną PVM; 

2.1.2.  Prekes  pristatyti  savo  transportu,  adresu  Vilniaus  g.  125,  Šiauliai,  VšĮ  Šiaulių
ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, pagal Pirkėjo pareikalavimą (užsakymą). 

2.1.3. Prekės turi būti pristatytos per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.
2.1.4. Nedelsiant raštu informuoti Pirkėją, jei sutartyje nustatytais terminais Pirkėjui negali

pristatyti Prekių, nurodyti įsipareigojimų nevykdymo priežastis; 
2.1.5. Prekių pristatymo metu pateikti tinkamai išrašytą PVM sąskaitą-faktūrą;
2.1.6. Nedelsiant, ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo Pirkėjo pretenzijos pateikimo

momento, pakeisti nekokybiškas, šios Sutarties ir jos prieduose nustatytų sąlygų neatitinkančias
Prekes kokybiškomis Prekėmis, atlyginti dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius.  

2.2. Pirkėjas įsipareigoja:



2.2.1. Raštu (paštu, faksimilinio ar elektroninio ryšio priemonėmis) ar žodžiu (telefonu)
pateikti Pardavėjui užsakymą dėl Prekių pristatymo;

2.2.2. Priimti su Pardavėjo atstovu suderintu laiku Pardavėjo pristatytas kokybiškas prekes.
2.2.3.  Patikrinti  pristatytas  Prekes  Pardavėjo atstovo,  pristačiusio  prekes,  akivaizdoje  ir

priimti sprendimą dėl Prekių tinkamumo ir priėmimo.
3. ATSISKAITYMO SĄLYGOS
3.1.  Tiekėjas  finansinius  dokumentus  (PVM  sąskaitas  faktūras,  sąskaitas  faktūras,

kreditinius  ir  debetinius  dokumentus  bei  avansines  sąskaitas)  teikia  Pirkėjui  naudodamasis
elektronine  paslauga  „E.  sąskaita“  (elektroninės  paslaugos  „E.  sąskaita“  svetainė  pasiekiama
adresu  https://www.esaskaita.eu/). Nesant objektyvių galimybių finansinius dokumentus pateikti
naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita, Pardavėjas finansinius dokumentus teikia Pirkėjui
elektroniniu paštu buhalterija@gerc.lt ar kitu su Užsakovu suderintu būdu. 

3.2.  Pirkėjas įsipareigoja  apmokėti  už pristatytas  kokybiškas Prekes per  30 (trisdešimt)
dienų nuo Pardavėjo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

3.3. Prekių kainos nebus perskaičiuojamos pagal bendrą kainų lygio kitimą, prekių grupių
kainų pokyčius  bei dėl  mokesčių pasikeitimų,  išskyrus PVM tarifo pasikeitimą.  Jeigu pirkimo
sutarties  vykdymo  metu  pasikeičia  PVM  tarifas  (padidėja  arba  sumažėja),  prekių  kainos
atitinkamai didinamos arba mažinamos tiek, kiek pasikeis PVM tarifo dydis. 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalys įvykdys viena kitai

visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. Prekės turi būti pristatytos,sumontuotos, apmokyti
darbuotojai dirbti su šia įranga iki šių metų gruodžio 31 d.  Sutarties pratęsimas nenumatomas.

4.2.  Jei  Pardavėjas  nevykdo  sutartinių  įsipareigojimų  ar  vykdo  juos  netinkamai  ar  be
pagrindo nutraukia šią Sutartį, Pardavėjas moka Pirkėjui baudą, kurios dydis sudaro 10 (dešimt)
procentų bendros Sutarties kainos. Pardavėjo Pirkėjui mokėtina bauda gali būti išskaičiuojama iš
Pirkėjo priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos. 

4.3.  Jei  Pardavėjas  vėluoja  pristatyti  Prekes  sutartyje  numatytais  terminais,  Pardavėjas
moka Pirkėjui 0,02 (dvi šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo nepatiektų prekių vertės už
kiekvieną  pavėluotą  dieną.  Pardavėjo  Pirkėjui  mokėtini  delspinigiai  gali  būti  išskaičiuojami  iš
Pirkėjo priklausančių mokėjimų Pardavėjui už patiektas Prekes sumos.

4.4. Pretenzijos Pardavėjui dėl Prekių kokybės ar patiektų Prekių trūkumo Pardavėjui turi
būti pareikštos priimant Prekes, o jei patiektos Prekės turi paslėptų trūkumų ar defektų – ne vėliau
kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo Prekių pristatymo dienos, bet ne vėliau, nei vadovaujantis
protingumo kriterijumi, šie trūkumai turėjo paaiškėti.

4.5.  Pirkėjas  turi  teisę  vienašališkai  iš  anksto  prieš  10  (dešimt)  dienų  raštu  įspėjęs
Pardavėją nutraukti Sutartį, jei Pardavėjas nepagrįstai didina Sutartyje nurodytų Prekių kainas arba
vengia vykdyti (netinkamai vykdo ar nevykdo) kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje. 

4.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamos. 
4.7. Jei Pirkėjas nevykdo Sutarties ar vykdo ją netinkamai, Pardavėjas turi teisę nutraukti

Sutartį  apie  jos  nutraukimą  raštu  įspėjęs  Pirkėją  prieš  30  (trisdešimt)  dienų.  Tokiu  atveju

mailto:info@teismai.lt


Pardavėjas privalo nurodyti konkrečias priežastis, dėl kurių yra nutraukiama Sutartis ir pateikti tai
patvirtinančius įrodymus.

4.8. Ginčai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami Šalių susitarimu, o nepavykus jų
išspręsti per 10 (dešimt) dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos – LR įstatymų numatyta tvarka
kreipiantis su ieškiniu į teismą.

4.9. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba, dviem egzemplioriais,  po 1 (vieną)
kiekvienai iš Šalių su priedu Nr.1, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.
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